
BIBLICKÉ SLOVO NA LISTOPAD 
Velekněží spolu se staršími se mu posmívali a říkali: 

Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže.  
Je král izraelský - ať nyní sestoupí s kříže 

 a uvěříme v něho! Mt 27, 41 

SMÍM BÝT TVÝM  
UKŘIŽOVANÝM KRÁLEM? 

Milí farníci, padání listí, vlasů, věcí 
z rukou, padání do hříchu připomíná 
marnost našeho života. Podzimní deprese 
mnohým lidem berou radost ze života, 
paralyzují, ale my máme v Kristu Naději 
Lásku, Víru a Život. Kolik z nás nalezlo 
v sobě pokoru a poslušnost církvi, kdo 
splnil podmínky a využil možnosti, 
obdarovat milostí odpustků duše v očistci 
v dušičkovém oktávu? Slavností Krista 
Krále končíme církevní rok a Ježíš se 
mně možná zeptá: „Jsem král Tvého 
srdce“?  Jak odpovídám? 

P. Pilka Lubomír 
. 
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NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 

KALENDÁRIUM NA LISTOPAD 

9. 11. středa 18:00 
Svátek Posvěcení Lateránské 
baziliky 

11. 11. pátek 19:00 Katecheze o Duchu svatém 

13. 11. neděle  Sbírka na plošné pojištění  

18. 11. pátek  18:00 Společenství dětí a mládeže 

19. 11. sobota 18:00 Svátost pomazání nemocných 

20. 11. neděle   Slavnost Ježíše Krista Krále 

23. 11. středa 18:00 
Slavnost Sv. Klementa,  
hl. patrona diecéze 

27. 11. neděle  1. neděle adventní 

4. 12. neděle  Sbírka na Charitu  

6. 12. úterý 15:00 Mše svatá v Domově důchodců 

BOHOSLUŽBY NA LISTOPAD 

kostel sv. Jakuba, Přelouč pravidelně 
Neděle v 9. 30  (sobotní mše sv. v 18:00 s nedělní platností) 

kostel sv. Matouše v Lipolticích  

Neděle 6., 13.,  
20. 11.  

8:00 Mše svatá 

kostel sv. Petra a Pavla  
ve Zdechovicích  

Sobota 5. 11. 
Neděle 27. 11. 

16:00
11:00 

Mše svatá 

kostel sv. Martina v Turkovicích  

Neděle 13. 11. 11:00 Martinské posvícení 

Kostel sv. Havla v Hošťalovicích  

Neděle 20. 11. 11:00 Mše svatá 

kostel sv. Václava a Leopolda 
v Kladrubech nad Labem  

Neděle 27. 11.       8:00 Mše svatá   

kostel sv. Marie Magdaleny 
v Řečanech nad Labem  

Sobota  12. 11. 16:00 Mše svatá   

Kostel sv. Jana Křtitele v Semíně  

Sobota 19. 11. 16:00 Mše svatá  

kostel sv. Romediuse v Cholticích     

Neděle 6. 11., 4. 12..11:00 Mše svatá 

 

SBÍRKA NA PLOŠNÉ POJIŠTĚNÍ 
Milí farníci, na neděli 13. listopadu připadá sbírka na 

plošné pojištění farností naší diecéze. Plošné pojištění 
majetku farností je sjednáno s pojišťovnou Generali. 
Celková částka na rok je 1.655.544,- Kč. V roce probíhají 
dvě sbírky na pojištění (v březnu a listopadu). Děkujeme za 
vaši štědrost! 

DIECÉZNÍ SBÍRKA NA CHARITU 
V neděli 4. prosince 2011 proběhne sbírka na Charitu. 

V Královehradecké diecézi vyhledá pomoc Charity na 
30 000 nemocných a potřebných lidí. Za vaše finanční dary 
děkujeme.               Jiří Stejskal ředitel DCH HK   

SBÍRKA NA BIBLI 
Vážení přátelé, jako každoročně vyhlašuje Česká 

biblická společnost dny Bible. Prostřednictvím Spojených 
biblických společností bychom v tomto roce chtěli podpořit 
překladatelské projekty v Súdánu, Zimbabwe a 
Mosambiku. Podle rozhodnutí České biskupské 
konference náleží 25% výnosu této sbírky Českému 
katolickému biblickému dílu a 75% České biblické 
společnosti. Tato sbírka se bude konat jako dobrovolná pod 
sochou Božského Srdce Ježíšova po celý listopad a půl 
prosince. Za vaše finanční dary děkujeme. Modleme se tak 
za to, aby Boží slovo promlouvalo do životů lidí v dnešní 
době v každé zemi. 

SELMICE-SV.VAVŘINEC MŠE 26. 11. V 15:00 



VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ 
Milí věřící, děti, mládeži, rodiče! Přijďte si na faru 

vyrobit adventní věnec. V sobotu 26. 11. od 9:30 hodin. 
S sebou si přineste ozdůbky, svíčky + hřebíky či kalíšky na 
svíčky, korpus na věnec, stužky a kdo může tak i nějaké 
větvičky (To však není podmínkou. Pokusíme se opět 
nějaké sehnat.)     Těšíme se! 

 

- DĚTI A MLÁDEŽ - 

SPOLEČENSTVÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE 
   Milé děti a mládeži v pátek 18. listopadu od 18:00 
hodin začneme mší svatou kytarovou a poté se přesuneme 
na faru, kde vás čeká bohatý program a hlavně setkání 
s kamarády a s naším Pánem! 

PODZIMNÍ SETKÁNÍ NA FAŘE  

NA ZAČÁTKU ADVENTU 
   Děti a mládeži, milí rodičové! Již po čtvrté se chceme 
setkat na faře. Tentokrát nám nevyšel termín na podzimní 
prázdniny ale až na listopad! Termín podzimního setkání 
je od pátku 25. 11. na faře se sejdeme v 17:00 hodin a 
zakončíme jej obědem v neděli 27. 11.. Své ratolesti si 
budete moci vyzvednout v 16:00 hodin. Téma našeho 
setkání je Mojžíš. Příspěvek na ubytování a stravu činí 
250,- Kč. Přihlásit se můžete u Lucie Pavelkové (tel.732 
500 118). Kdo by chtěl bližší informace, též se ozvěte. 

MIKULÁŠ NA FAŘE 
   Milí rodiče, prarodiče, děti a mládeži! V neděli 4. 
prosince se společně setkáme se Sv. Mikulášem na faře 
v Přelouči. Sejdeme se ve farní místnosti v 17:00 hodin a 
společně oslavíme Sv. Mikuláše a určitě nám i něco 
daruje!                        Lucie Pavelková, pastorační asistentka 

 

- CHARITNÍ OKÉNKO -  

VÁNOČNÍ POHLEDY PRO MISIE 
Ve spolupráci se ZŠ Smetanova jsme zorganizovali 

malování vánočních pohledů. Žáci ZŠ i děti v Jakub klubu 
budou celý listopad malovat vánoční pohledy, které pak 
budeme za dobrovolný příspěvek prodávat při 
rozsvěcování vánočního stromu na Masarykově náměstí v 
Přelouči.  

Výtěžek odešleme na účet 
Papežského misijního díla dětí. Loni jsme 
takto získali pro PMDD 1 000 Kč. 

Zdenka Kumstýřová, ředitelka Charity  

DÍKY ZA PRÁCI PASTORAČNÍ RADY 

Když v roce 2007 navštívil Přelouč na 
vizitaci farností host nejdůležitější, biskup 
Dominik Duka, vzpomínám, jak jsme 
společně udělali fotografii staré a nové 
Pastorační Rady. Za čtyři roky práce těchto 
lidí bych chtěl dnes poděkovat, v čase, když 
volíme nové členy. Pastorační rada a další 
pomocníci v našich kostelech jsou velmi 
důležití lidé pro kněze i nás všechny. Díky 
jejich obětavosti jsme mohli připravovat 

spoustu setkání, akcí duchovních či společenských. Bez 
jejich dobrovolnické služby bychom nemohli prožít to, co 
jsme prožili. Děkuji také pastorační asistentce Lucii 
Pavelkové za její obětavou práci ve farnosti. Děkuji 
Ladislavovi Jirákovi za obětavou starostlivost o farní 
zahradu a všem „Přátelům farní zahrady“, děkuji 

kostelníkům, 
varhaníkům, 

ministrantům, sboru a 
sborečku, mládeži, 
děkuji dalším 
obětavým lidem ve 
všech kostelech 
svěřených farností, za 
pomoc a spolupráci, 
za finanční podporu 
farností.  

Když se na 
posledním farním dnu 

náhle nedostávalo talířů, zjistili jsme, že je nás víc, že se v 
naší farnosti máme více rádi. A to je super, ♥ toto si přeje 
Ježíš: „Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem 
milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte 
navzájem.“ Jan 13:34  

 Samozřejmě že jsi uvědomuji, že některé lidi spíš 
naštvu svými postoji, chováním a vyjadřováním, ale 
prosím je za trpělivost a prosím o prominutí.   

Ještě jednou chci srdečně poděkovat všem blízkým, či 
vzdálenějším spolupracovníkům za budování Farnosti 
Přelouč a všech ostatních farností, za budování Božího 
království.      

Upřímně a ze srdce Váš Kněz Lubomír Pilka. 

OSEL A FLÉTNA – PŘÍBĚH  

Na poli nějakou dobu ležela opuštěná flétna, na kterou 
už nikdo nehrál. Až jednoho 
dne šel kolem osel. Silně do 
ní foukl, až vydala 
nejkrásnější zvuk svého 
života, nejkrásnější v celém 
životě osla a flétny. 

Oba nedokázali pochopit, 
co se vlastně stalo, a 
vzhledem k tomu, že rozum 
nebyl jejich silnou stránkou 

a oba v rozum věřili, rychle se od sebe 
vzdálili, protože se styděli za to nejlepší, co 
každý z nich za svou smutnou existenci 
učinil.  

 

♥   +   ♥   +   ♥ 
 

Kolik opuštěných fléten a kolik oslů je na 
tomto světě! Mnozí z nás se neznají a 
skrývají sami sobě, kdo jsou, a žádají lásku 
od jiných nepoznaných, kteří svou totožnost 
také skrývají. Ale někdy se objeví záblesk, 
jiskra, a všechno se jasně osvítí… Ale tím to 
také skončí. Protože schází odvaha. Člověk 
potřebuje tolik odvahy, aby mohl milovat. 

Ale stejně tolik jí potřebuje, aby se nechal 
milovat. 

♥   +   ♥   +   ♥  

BÝT SÁM SVÝM PÁNEM! 
Může být něco víc? 
Panovat sám sobě -  

opanovat se 
ne opanovat jiné. 

Panovat nad sebou - 
(učinit poddanými 

své vášně chyby hřích.) 
Být svým pánem! 

Smiluj se 
nad "svými pány" 

Pane. 
(Alois Volkman) 

/Sbírka Znovuzrození/ 


